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ى العام ، وحّت1كبيشپ هـ6411/م6291كان امُسها قبل العام ) بيشِكك
(، عاصمة مجهورّية قرقيزيا )قرقيزستان(، وأكرب املراكز الصناعّية 2فَرونزه هـ6166/م6226

والثقافّية واالتصاالت فيها. تقع على السفح الشمايّل لسلسلة جبال قرقيز آالتاؤو يف وادي هنر تشو، 
، وخّط الطول ˚19´ 51الشمالّية م، على دائرة العرض 277إىل  057على ارتفاع يتراوح من 

حتت الصفر شتاًء، وأقصاها إىل  ˚5,1ا درجات احلرارة فيها فتصل أدناها إىل أّم، ˚01´ 36الشرقّي 
، ُقّدر عدد هـ6162/م6222مّلم. يف العام 106، ومعّدل هطول األمطار السنوّي صيًفا ˚91,1

 (.,4ة )موغيلفسكي، ص َنَسم 0,2,477سّكان املدينة حبواىل 

السوفيايّت ]السابق[، كان الروس يشّكلون  كماحل معظم سّكان بيشِكك من القرقيز. يف مرحلة
األكثرّية السّكانّية، أّما القرقيز فكانوا أقّلّية. بعد استقالل مجهورّية قرقيزيا، هاجر سّكاهنا الروس إىل 

ان الروس كثرًيا. يشّكل األوكرانّيون روسيا أو إىل اجلمهورّيات األخرى، فتضاءلت نسبة عدد السّك
ك إىل أربع واألويغورّيون، واألوزبك اإلثنّيات األخرى يف هذه املدينة. ُتقسم مدينة بيشِكوالتتار، 

 نواٍح.

اجملاورة هلا مركَز املسيحّية النسطورّية يف العصر اإلسالمّي الوسيط.  قُتقَممنطقة بيشبك وُتعّد 
ني )القرن السادس ُعثر فيها على شواهد قبور حجرّية منحوته، يعود أقدمها إىل عصر القراخطائّي

م، ُشّيدت قلعة 6,95هـ/6917ك"(. يف العام بيشب، الطبعة الثانية، ماّدة د. اإلسالمّيةاهلجرّي( )
ها القّوات الروسّية، تم احتّل6,17هـ/6900يف العام  خوقند بيشبك يف املوضع احلايّل للمدينة.

ُمعسكر للجيش الروسّي م ُبين 6,11هـ/69,6م؛ ويف العام 6,19هـ/6902وهّدمتها يف العام 
)سابًقا هفت رود ]األهنار السبعة[( اليت متتّد من طشقند  3يف بيشبك، كانت اجلاّدة التجارّية مسريتشيه

م كانت بيشبك مركز ناحية ,6,0هـ/6925متّر من هذا املعسكر. يف العام  ،4تينسكى مسيباالحّت
مّحالني، و يعمل األهايل جّتاًرااجللدّية. و الغذائّية . ينحصر اقتصاد املدينة على الناتج من احملاصيلهتشيريمس

 ويزرعون الفاكهة واخلضار. 

من تركستان  م، كانت بيشبك جزًءا,626هـ/6441العام  يفبعد قيام احلكم السوفيايّت 
م، ُأرِسَل م. و. فرونزه، اجلنرال القرقيزّي 6297-6262هـ/,644-6440السوفياتّية. يف العام 
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يايّت، ابُن هذه املدينة إىل آسيا الوسطى ملواجهة البامساتشّيني*. يف العام يف اجليش السوف
ّكلت مجهورّية قرقيزيا السوفياتّية، وُجعلت بيشبك عاصمَتها، وُسمِّيت ، ُشهـ6411م/6291

د. هـ، ُغّير امُسها إىل بيشِكك )6166م/6226فرونزه. بعد اهنيار االحتاد السوفيايّت يف العام 
 (.116ص  ،1هـ<,616/م,622حولّية بريتانيكا م.ن، ص.ن؛ > ،اإلسالمّية

قتصادّي وثقايّف لقرقيزيا، ويف احلرب العاملّية احتّولت هذه املدينة يف املرحلة السوفياتّية إىل مركز 
. أصاب النمّو صناعة  للجبهةرّيالثانية، ُنقلت إليها عشرات املؤّسسات الصناعّية، إلنتاج العتاد احل

 وبعد احلرب أصبحت هذه املدينة أكرب املراكز الصناعّية يف قرقيزستان. والسّياراتالتعدين 

السيارات وصناعة التعدين. ومن أهّم مصانعها من الصناعات الرئيسّية يف بيشكك، صناعة 
مصنع اجلّرارات الزراعّية، ومصنع جتميع قطع الغيار، وإنتاج الكهرباء، وصهر املعادن، ومصنع 

. ويف بيشكك معامل للصناعات اخلفيفة: جمّمع إنتاج األقمشة، واخليوط الصوفّية، اراتلسّيلقرقيزيا
واألحذية، والثياب، واحلياكة، والَغزل، ومعامل إلنتاج احملاصيل اجِللدّية، ومعامل إلنتاج املشتّقات 

-خبارى خّط أنابيبن الغاز لالستهالك املنزيّل والصناعّي يف املدينة بواسطة ؤمَّالغذائّية وتعليبها. ُي
 ن ومطار.ان حديدّياوفيها خطَّبيشكك نقطة التقاء طرق املواصالت،  آملاآتا.-بيشِكك-طشقند

م، كانت معظم بيوت املدينة طينّية وآجرّية، إّنما طرأ تغيري على 6,09هـ/69,2يف العام 
احي املدينة، وأقيمت ِعمارهتا يف العصر السوفيايّت. فُشّيدت الِعمارات واجملّمعات السكنّية يف ضو

ت املدينة تسعهـ ا64,2م/6207هـ حّتى العام 6412م/6257املساحات اخلضراء. من العام 
 عمرانيًّا.

ُأقيمت يف بيشكك ُنُصب تذكارّية ملشاهري العلم واألدب والثقافة القرقيزّيني، يف ساحات 
عّد بيشِكك املركز العلمّي والثقايّف املدينة، ونقاطها املختلفة، وهي ذات قيمة فّنّية وثقافّية رفيعة. ُت

جلمهورّية قرقيزيا. تنشط يف املدينة العديد من املؤسَّسات العلمّية والثقافّية. من أهّم مؤسَّسات التعليم 
 قرقيزستان للعلوم، مؤّسسة بيشكك للتعليمالعايل يف هذه املدينة: جامعة قرقيزستان احلكومّية، وأكادميّية 

رقيزستان لتعليم الزراعة، مؤّسسة قرقيزستان الفيزيائّية، ومعهد قرقيزستان للفنون. من التقيّن، مؤّسسة ق
 9,5، اليت يبلغ عدد الكتب فيها حواىل العاّمة 2املؤّسسات الفاعلة يف املدينة مكتبة تشرنيشفسكي
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ة، مليون جمّلد، ومتحف تاريخ قرقيزستان احلكومّي، ومتحف قرقيزستان احلكومّي للفنون اجلميل
واجملامع، وقاعات العروض املسرحّية واملوسيقّية. يف هذه املدينة ثالثة دور نشر رمسّية، وأكرب جمّمع 
للطباعة يف آسيا الوسطى، ومديرّية الربيد والربق القرقيزّية. كما أّن بيشِكك أحد املراكز السياحّية يف 

سياحّية  طرقلق من بيشكك مثاين . تنط1اجلمهورّية، ونقطة انطالق الرحالت إىل حبرية إيسيك كول
 إىل خمتِلف نواحي البالد.

 املصادر واملراجع:

 ......أجنيّب         

 (/د.ع. اإلسالمّي)(؛ مع إضافات من دائرة املعارف السوفياتّية الكربى/ملّخًصا من )         
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